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โตเกียว * ว ัดอาซากุซะ * คาวาคูชโิ กะ * ออนเซ็น
ิ จูกุ * อูเอโนะ * โตเกียวสกายทรี
ชน
ศาลเจ้าเมจิ * ว ัดนาริตะ * ห้างอิออน
บุฟเฟ่ต์ ขาปู *Optional Disneyland
5ว ัน3คืน By Airasia X
ราคานีร้ วมไกด์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ
6 ท่านเลือกว ันออกเดินทางได้ท ันที
***ท ัวร์โดยรถโค้ช***
ิ จูกุ
ทีพ
่ ัก3ดาวใจเมือง กลางย่านชน
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***10-16 ท่านเลือกว ันออกเดินทางได้ท ันที***








ไกด์สว่ นตัวดูแลตลอดทริป-เดินทางพร ้อมคณะจากเมืองไทย / อยากไปไหนเพิม
่ เติมแจ ้งได ้
สะดวกสบายเดินทางเป็ นส่วนตัว รายการทัวร์ปรับเปลีย
่ นยืดหยุน
่ ได ้
หลีกเลีย
่ งความจาเจ นั่งรถไฟสุดทันสมัยเทีย
่ วในญีป
่ น
ุ่
เทีย
่ ว..ช ้อปปิ้ งจุใจ สะดวกสบาย ตามใจชอบ
โรงแรมระดับ 3 ดาว ใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ
้ ดิสนีย
Optional Disneyland สามารถเลือกซือ
่ แ
์ ลนด์เพืม
่ ได ้

วันแรก
21.00น.

23:45น.
วันทีส่ อง
8:00น.

กรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
ผูร้ ่ วมเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินสายการบิน AIR ASIA X
AIR ASIA X ใช้เครื อง AIRBUS A 330-300 จานวน 337ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ3-3-3
มีบริ การอาหารพร้อมเสริ ฟอาหารร้อนทั้งขาไปและขากลับ
เหิ นฟ้ าสู่ นาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ XJ 600
นาริตะ – คาวาคูจิโกะ – กระเช้ าคาชิคาชิ – พิพธิ ภัณฑ์ แผ่นดินไหว – ภูเขาไฟฟูจิ สถานี 5 – ออนเซ็น
เดินทางถึงนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนาท่ านขึ้ นรถโค้ชปรั บ อากาศ เดิ นทางลอดทางด่ วนพิเศษซึ่ งเป็ นอุ โมงค์ใต้ทะเล หรื อ ที่ ญี่ปุ่ น
เรี ยกว่า โตเกียว เบย์ อควาไลน์ ซึ่ งความพิเศษของทางด่วนนี้อยูท่ ี่การเป็ น ทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็ น
อุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่ งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบริ เวณกลางทาง ซึ่ งมีชื่อเรี ยกว่า
TOKYO BAY OASIS หรื อ “อุมิโนะโฮตารุ ” (หิ่ งห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความ
มหัศจรรย์ของสิ่ งก่อสร้างที่ มนุ ษย์สร้างขึ้นใน อ่าวโตเกียว ซึ่ งนอกจากจะเป็ นที่พกั รถแล้วที่นี่ก็ยงั มีร้านขาย
ของที่ระลึก ภัตตาคารรวมไปถึงร้านเกมส์ให้พกั ผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ นาท่านนั่งกระเช้ า Kachi Kachi Ropeway สู่ ยอดเขา
TENJO ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด และ ชมวิวมุมสู งของ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพราะจะได้เห็นความงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะที่พ้ืนน้ าเป็ นสี
ฟ้ าสดใสตัดกับภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ ถ่ายรู ปคู่กบั รู ปปั้ นกระต่ายน้อยสี ขาว กระต่าย
ในตานานมีประวัติความเป็ นมาจากนิ ทานพื้นบ้าน Kachi Kachi Yamaหรื อกระต่ายล้าง
แค้น ว่ามาจากการที่เจ้ากระต่ายจับทานุกิข้ ีขโมยได้และนามาลงโทษโดยการจับเผาไฟแล้ว
ก็ โ ยนน้ า ก็ เ ลยสร้ า งเจ้า รู ป ปั้ นกระต่ า ยนี้ ไว้เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องที่ นี่ น าท่ า นสู่ Kawaguchiko Shizen
Seikatsukan ป้ ายสุ ดท้ายของทะเลสาบคาวากูจิโกะมี Natural Living Center ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก มี
ที่นงั่ ทานกาแฟ softcream จุดนีก้ ส็ ามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ อย่ างชั ดเจน
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เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร Japanese Set (1)
นาท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว ท่าน
จะได้ทดสอบในห้องจาลองแผ่นดิ นไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่าสุ ดสู่ ข้ นั สู งสุ ด และสนุ กสานในการ
เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ในห้องจาลองแบบต่า งๆ จากนั้นให้ท่านเลื อกซื้ อของฝากราคาถู ก อาทิ เช่ น ขนม
เครื่ องสาอาง เครื่ องไฟฟ้ า จนสมควรแก่ เวลานาท่านขึ้ นภู เขาไฟฟู จิสัมผัสบรรยากาศและกลิ่ นอายอย่าง
ใกล้ชิดที่ "สถานีที่ 5" บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร (ขอสงวนสิ ทธิ ไม่ข้ ึน ในกรณี ที่อากาศไม่เอื้ออานวย
หรื อ ทางขึ้นปิ ด) อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อ "สิ นค้า
พื้นเมืองและขนมอร่ อย เช่นโมจิถวั่ แดงที่ข้ ึนชื่อ" อิสระเลือกซื้ อสิ นค้ามากมายตามอัธยาศัยเ
ได้ เวลานาท่ านสู่ ทพี่ กั KAWAKUCHIKO HOTEL / MIZUNO HOTEL OR SIMILAR
สัมผัสประสบการณ์ การอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ ออนเซ็น (ONSEN) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อน
อย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม Japanese Set (2)

3

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

โอชิโนะฮาไก – โตเกียว - วัดอาซากุซะ – หอคอยโตเกียว SKY TREE – ชิ นจูกุ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร (3)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะฮัคไก บ่อน้ าที่แปดในโอชิ โนะ ที่เกิดจากการละลายของหิ มะจากบนภูเขา
ไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พ้ืนดินและซึ มซาบไปยังบ่อน้ าแต่
ละบ่อน้ า ดังนั้นน้ าที่อยูใ่ นบ่อจะเป็ นน้ าที่ใสสะอาด และสดชื่ นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่ งนี้ ยงั ได้ถูกเลือก
ให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย อีกทั้งบริ เวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร้อม ชม และ
เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปุ่น ที่คลาคล่าไปด้วย
ผูค้ น และเทคโนโลยีล้ ายุคมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ SUNSADA เปิ ดมาตั้งแต่ ปี 1837 / TEPURA SET (4)
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE
กราบนมัสการขอพรจาก องค์ เจ้ าแม่ กวนอิมทองคา
ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร
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...........
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วันทีส่ ี่
เช้ า

วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผคู ้ นนิ ยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ คามินาริ มง (ประตูฟ้าคารณ) ซึ่ งมีโคมไฟสี แดงขนาดยักษ์ที่มีความสู งถึง 4.5 เมตร
โคมไฟทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่งนี้
หรื อเพลิ ด เพลิ น กั บ ถนนนาคามิ เ ซ
ถนนช้อ ปปิ้ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งของวัด มี ร้ า น
ขายของที่ ร ะลึ ก มากมายไม่ ว่ า จะเป็ น
เครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และ
ตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายัง
วัดแห่ งนี้ ตอ้ งมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิ ดเพลิ น กับการช้อปปิ้ งของฝากที่เป็ นแบบญี่ ปุ่น ญี่ปุ่น Made In
Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า,
เสื้ อผ้า เป็ นต้น ได้ที่นี่
นาท่านไปถ่ายรู ปกับโตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว
จากนั้น ช้ อปปิ้ ง ย่ านชิ นจูกุ ย่านช้อปปิ้ งชั้นนาของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็ น แหล่ งอัพเดทเทรนด์
ของชาวปลาดิบ ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก
ชมและซื้อ สิ นค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ป, MP-3, คอมพิวเตอร์ ,
Note Book, นาฬิกา, เสื้ อผ้า และเครื่ องสาอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย
ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้ าน 100เยน ซึ่ งสิ นค้าทุกอย่างภายในร้ านจะ
ราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋ า *
*** เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ าอาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิ มร้ านอร่ อยจาก
ร้ านค้ าต่ างๆ ในย่ านชิ นจูกุ ***
นาท่านสู่ E HOTEL HIGASHI SHINJUKU / SUN MEMBER HOTEL SHINJUKU OR SIMILAR
FREE DAY – หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนี่ย์แลนด์ เพิม่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 5
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ โตเกียว หรื อ สู่ โตเกียวดิสนี่ยแ์ ลนด์ (นาท่านฝากสัมภาระ)
-------------------------------------อิสระตามอัธยาศัย---------------------------หรื อเลือกซื้ อทัวร์ เที่ยว โตเกียวดีสนียแ์ ลนด์ ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็ก
ต่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท
นาท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ให้ท่านสัมผัส
ความสนุกสนานในดินแดนแห่งความหฤหรรษ์อนั ยิง่ ใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า
600 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าวโตเกียวพบกับ
สัญลักษณ์ดิสนียแ์ ลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พดู ได้คล่องทั้งภาษาญี่ปุ่น และ
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วันที่ห้า
เช้ า
08:30น.

ภาษาอังกฤษพร้อมเพื่อนการ์ ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่น
ตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรื อผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–
CARIBBEAN
สนุกกับการนัง่ เรื อบุกป่ า JUNGLE CRUISE
ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ผ่อน
คลายอิริยาบทกับการ นัง่ รถไฟชมความ
หลากหลายในดิสนียแ์ ลนด์ กระชากใจใส่ ความ
สนุกเพิม่ กับ BIG THUNDER MOUNTAIN เร้า
ใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่
โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S ASTRO
BLASTER ที่จะนาเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่ อง TOY STORY เพื่อต่อสู ้กบั
เชิร์ค พร้อมกับเหล่าสมุนที่น่ากลัวปนความน่ารัก เขย่าขวัญ กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสิง ที่มา
ของภาพยนตร์ แนวสยองขวัญเรื่ องดังแห่งปี สนุกต่อกับ SPLASH MOUNTAIN ที่ทา้ ทายความกล้า เพลิน
ใจกับเหล่าตุก๊ ตาน่ารักทั้งหลายใน สมอลล์ เวิล์ด และเครื่ องเล่นนานาชนิ ดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้
สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้ อหาสิ นค้าที่ระลึกสไตล์ดิสนีย ์ ณ MAIN STREET ประทับใจกับความ
งามของ ขบวนอิเล็กทริ คพาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกับการ์ ตูนดังของวอล์ทดิสนียท์ ี่
ท่านชื่นชอบ (ไม่รวมอาหารกลางวัน-ค่า)
หมายเหตุ: กรณี ลูกค้ าต้ องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี ต้ องชาระค่ ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพิ่ม
เองท่ านละ 500 เยน ไปกลับ
ศาลเจ้ าเมจิ – บุฟเฟ่ ต์ ขาปู – วัดนาริตะ – ห้ งอิออน - สนามบินนาริตะ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 6
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าเมจิ (Meiji Jingu / Meiji Shrine) นั้นสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์อุทิศถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ (Emperor
Meiji) และพระจักรพรรดินีโซเค (Empress Shoken) ภายหลังจากที่
ทั้งสองพระองค์น้ นั สวรรคต ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ.1920
โดยการร่ วมมือของประชาชนทัว่ ญี่ปุ่นที่ช่วยกันบริ จาคต้นไม้กว่า
100,000 ต้น เพื่อสร้างป่ าแห่งนี้ข้ ึน ศาลเจ้าเมจิน้ นั เป็ นศาสนสถานใน
ศาสนาชินโตอันเป็ นศาสนาเก่าแก่และดั้งเดิมของญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นศาลเจ้าแห่งนี้ถูก
ทาลายอย่างหนัก ศาลเจ้าปั จจุบนั นั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ราวปี ค.ศ.1958 ด้วยงบประมาณที่เกิดจากการ
ระดมทุนสาธารณะอีกครั้งนัน่ เอง นอกจากนี้กิจกรรมที่เป็ นที่นิยมทั้งคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวก็คือการขอ
พรบนแผ่นไม้ที่เรี ยกว่า อิมะ (Ema) ซึ่ งจะเป็ นแผ่นไม้เล็กๆ (แผ่นละ 500 เยน) ให้เราเขียนขอพรต่างๆ ลงไป
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เทีย่ ง
บ่าย

16.00น.
20:15น.
00:55น.

ในนั้น อธิ ษฐานเสร็ จแล้วก็ให้นาไปแขวนไว้โดยรอบต้นไม้ใหญ่ที่จดั ไว้ให้นนั่ เอง ซึ่ งเราจะเห็นได้ต้ งั แต่
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, หรื อว่าแม้แต่ภาษาไทย
รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟฟต์ นานาชาติ + ขาปู) 7
นาท่ า นเดิ นทางสู่ “วัด นาริ ต ะซั น ” วัดนี้ เป็ นหนึ่ ง ในวัดที่ เป็ นที่ รู้จ ัก มากที่ สุ ดใน
ภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็ นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิ บะ และจานวนผูม้ าเยี่ยมชมก็เป็ น
รองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุ งโตเกี ยว บริ เวณวัดเป็ นที่ ต้ งั ของประตูหลัก มีทางเดิ น
บัน ไดขึ้ น สู่ อ าคารหลัก เป็ นสถานที่ ส าหรั บ สั ก การบู ช า ภายในวัด ท่ า นสามรถ
บันทึกภาพเจดี ยห์ ้าชั้นหนึ่ งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ าขนาดใหญ่ ภายในก่อสร้างด้วย
สถาปั ตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ นา
ท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพื่อสิ ริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชม
และซื้ อเครื่องรางของขลัง(Omamori)และสิ นค้าพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับ
การ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพด้วยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 601
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทัปใจ


อ ัตราค่าบริการ 10-14 ท่านเลือกว ันเดินทางได้เอง
ผูใ้ หญ่
46,900 บาท (พ ักห้องละ 2ท่าน/ห้องละ 3ท่าน-เสริมเตียง)
พ ักเดีย
่ ว
+7,500
บาท พ ักใจกลางเมือง
อ ัตราค่าบริการ 15-19 ท่านเลือกว ันเดินทางได้เอง
ผูใ้ หญ่
41,900 บาท (พ ักห้องละ 2ท่าน/ห้องละ 3ท่าน-เสริมเตียง)
พ ักเดีย
่ ว
+7,500
บาท พ ักใจกลางเมือง

*เด็กต่ากว่ า 5 ขวบ ไม่ ใช้ เตียง
ลดลง 3,000 บาท
*เกิน 5 ขวบ/ไม่ มรี าคาเด็ก

อ ัตราค่าบริการ 20-24 ท่านเลือกว ันเดินทางได้เอง
ผูใ้ หญ่
39,900 บาท (พ ักห้องละ 2ท่าน/ห้องละ 3ท่าน-เสริมเตียง)
พ ักเดีย
่ ว
+7,500
บาท พ ักใจกลางเมือง

ิ ธิเ์ ปลีย
้ ***
***ขอสงวนสท
่ นแปลงราคา ในกรณีAIRSIAมีการปร ับขึน
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อัตรานีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องบินไปกลับชั้นสายการบิน AIRASIA X / VIETNAM AIRLINES และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ากระเป๋ าสัมภาระโหลดเข้าใต้ทอ้ งเครื่ องท่านละ 20 กิโลกรัม
รายการท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวน 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
ค่ารถไฟท่องเที่ยวตลอดทริ ป (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท /ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ไกด์ผชู้ านาญเดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ / มินิบาร์ ค่าอาหาร / เครื่ องดื่ม
ทิปไกด์ 2000 เยน/ท่าน/5วัน
ทิปพนักงานยกกระเป๋ า
ดิสนี่ยแ์ ลนด์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จถูกต้อง เพื่อออกใบกากับภาษี)
7

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 15,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทาง
ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
หากมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทุกกรณี
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากท่านเปลี่ยนใจไม่ตอ้ งการที่จะเดินทาง..กรุ ณาเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางภายในทันที
หลังจากแจ้งมีความประสงค์ที่จะยกเลิกและต้องแจ้งชื่อท่านที่ตอ้ งการเดินทางท่านใหม่ภายใน72ชม.ก่อนเดินทางเท่านั้น
มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อ ซึ่ งเป็ นค่าธรรมเนียมของสายการบิน
หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่มีการขึ้นของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน, การปรับขึ้นของราคาน้ ามัน หรื อการปรับขึ้นของภาษีสนามบิน
• บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร และอื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน
ความล่าช้าของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวตั ิ,ภัยธรรมชาติ,การสู ญหาย หรื อเหตุสุดวิสัยที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และจากเหตุดงั กล่าวรายการท่องเที่ยวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหาสถานที่
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•
•
•
•
•

เที่ยวอื่นที่ใกล้เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึ้นอยูก่ บั เวลา โดยขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แต่ยงั คงมุ่งรักษามาตรฐานการบริ การที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์น้ นั ๆ
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรื อไม่เที่ยวบางรายการเพราะเป็ นการเหมาจ่าย
ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
พนักงาน,มัคคุเทศก์ และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ ให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ น นอกจากมีเอกสารที่ลงนามโดยผูม้ ีอานาจใน
บริ ษทั ฯกากับเท่านั้น
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อการชารุ ดหรื อสู ญหายของทรัพย์สินส่ วนตัว อาทิ เช่น หนังสื อเดินทาง,โทรศัพท์มือถือ
กระเป๋ าเดินทาง, กระเป๋ าสตางค์, กล้องถ่ายรู ป ฯลฯ
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